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เปียโน 
1. บทเพลง       

1 บทเพลงจาก Prelude and Fugue จาก WTC Books I  II โดย J.S. Bach 
2. เลือกโซนาตา 1 บทจาก Haydn, Mozart, Beethoven, etc. (ยกเว้นโซนาตาของ Mozart K 545 โซนาตาของ Beethoven Op. 
49 no. 1 และ no. 2 Op. 10 no. 1 และ 2 และ Op. 79) 
3. บทเพลงที่ส าคัญในศตวรรษ 19 หรือศตวรรษที่ 20 
4. แบบฝึกหัด 1 บท (etude) จาก Chopin, Liszt, Debussy, Rachmaninoff และอ่ืนๆ 

* ทุกบทเพลงต้องบรรเลงจากความจ าเท่าน้ัน 
 

2. การสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน 
หลังการออดิชันจะมีการสัมภาษณ์โดยภาควิชาเปียโน โดยค าถามในการสัมภาษณ์ของภาควิชาจะเก่ียวข้องกับการแสดงที่ผ่านมา 

ประสบการณ์การสอนเปียโน แผนในอนาคต และเป้าหมายในอาชีพ โดยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในส่วนของการสัมภาษณ์สามารถส่ง
เป็นวีดีโอ link ได้ 

 

**ส าหรับผู้สมัครสอบชาวต่างชาติและผู้สมัครที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสอบ สามารถส่งวีดีโอการเล่นต่อเน่ืองตามบทเพลงที่ก าหนดให้
โดยที่ไม่มีการตัดต่อในรูปแบบของ YouTube หรือ Google Drive หรือวิธีอ่ืนๆ โดยต้องส่ง link แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
 

  ข้อก าหนดส าหรับการส่งวีดิโอส าหรับออดิชัน  
1. กรุณาอัดวีดีโอแนะน าตัว 1 นาทีที่มีข้อมูลดังต่อไปน้ี: 

 ช่ือ 

 ระดับการศึกษาและวิชาเอก 

 โรงเรียนและอาจารย์ที่สอนรวมถึงระดับการเล่นเปียโน 

 อ่ืนๆ 
2. ข้อก าหนดของการบันทึกภาพและเสียง:  

 แต่ละบทเพลงต้อง upload file แยกกัน Each piece must be uploaded as separate files 

 แต่ละวีดีโอต้องตั้งชื่อด้วย ชื่อนักประพันธ์เพลง และชื่อเพลงหรือชื่อท่อน 

 ต้องอยู่ใน format ดังน้ี:  
avi, .flv, .m1v, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .webm, .wmv 

 ไม่มีการตัดต่อแก้ไขและต้องแสดงโดยผู้สมัครสอบเท่าน้ัน 

 ต้องทันสมัย (ต้องมีอายุไม่เกินสองปีจากวันที่ยื่นใบสมัคร)  
 

3. Appendix 
ตัวอย่างของcadence ในทุกการพลิกกลับ (บันใดเสียง C major) 
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เครื่องลมทองเหลือง 
1. เตรียม Orchestral Excerpts บทเพลงมาตรฐาน 3 บทเพลง โดยสามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ซ่ึงต้องแสดงถึงสไตล์ทางดนตรีที่
หลากหลาย 
 
2. ผู้สมัครจะต้องท าการแสดงเดี่ยวเป็นเวลา 20 นาที ที่แสดงถึงทักษะต่างๆ ในการแล่นบทเพลงขั้นสูง บทเพลงที่ใช้ต้องเลือกจากบทเพลง
มาตรฐานที่แตกต่างกันทางด้านยุคสมัย อีกทั้งต้องมีความแตกต่างทางด้านสไตล์ของบทเพลงและต้องมีอย่างน้อย 1 บทเพลงที่เป็นเพลง
มาตรฐาน (Concertos หรือ Sonata เป็นต้น) ต้องมีนักเปียโนประกอบ (Piano Accompaniment) 
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กีตาร์ 
1. บทฝึกหนึ่งบทโดย Villa-Lobos 
2. ท่อน Prelude, Fugue หรือเพลงในจังหวะเต้นร ำของ J.S. Bach หรือ S.L. Weiss 
3. ผลงำนท่ีมีหลำยองก์หนึ่งบทจำกยุคคลำสสิค. ผลงำนในสไตลส์แปนิช-โรแมนติค หรือ ยุคสมัยใหม่ เช่น Frank Martin’s Quatre 
Pieces Breves โดย F. Martin, Sonata Op. 47 โดย Ginastera, Ponce’s Sonatina Meridional หรือผลงำนท่ีอยู่ในควำมยำกระดับ
เดียวกัน 
 
* ทั้งหมดจะต้องเล่นจำกควำมจ ำ 
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เครื่องเป่าลมไม้ 
1. เทคนิค 

ในกรณีแสดงสด ผู้สมัครต้องเตรียมเสกลเมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggios) ทุกสเกล หากใช้วิธี
บันทึกการแสดง ผู้สมัครจะต้องเลือกเล่น 3 สเกลจากเมเจอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ และเล่น 3 สเกลจากไมเนอร์คีย์ รวมถึงอาร์เพจจิโอ 

  
2. บทเพลง 

ผู้สมัครต้องแสดงคอนเสิร์ต (Recital) เป็นระยะเวลา 20 นาที โดยแสดงทักษะขั้นสูงในเรื่องอารมณ์เพลงและเทคนิค บทเพลงที่
เลือกควรมาจากบทเพลงในเกณฑ์มาตรฐาน และมาจากยุคสมัยที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีบทเพลงต้องมีสไตล์ที่แตกต่างกันรวมถึงต้องทีอย่างน้อย
ที่เป็นบทเพลงขนาดใหญ่ เช่น คอนแชร์โต (Concerto) โซนาตา (Sonata) ฯลฯ หากบทเพลงจ าเป็นต้องมีเปียโนประกอบ ผู้สมัครต้อง
แสดงกับนักเปียโนตามข้อก าหนดของบทเพลง 

 
3. การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 

คณะกรรมการอาจให้อ่านโน้ตแบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 
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ขับร้อง 
1. แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อา”) 

ก. มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) –เลอืกแบบฝึกหัด 1 บทจาก The Art of Singing (Twenty-Four Vocalises), 
Op. 81 โดย Heinrich Panofka หมายเลข 1- 4   

ข. ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมายเลข 12 จาก J. Lyon, Vocal Studies 
 

2. บทเพลง 6 เพลง: 
ก. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Oratorio หรือ Cantata  
ข. บทเพลง Aria 1 เพลง จาก Opera หรือ Operetta  
ค. บทเพลงร้อง ภาษาเยอรมัน 1 เพลง (Lied) โดยนักประพันธ์ท่านใดก็ได้ 
ง. บทเพลงร้อง ภาษาฝรั่งเศส 1 เพลง ประพันธ์โดย Delibes, Franck, Berlioz, Debussy, Ravel, Faure, หรือ Duparc  
จ. บทเพลงร้อง ภาษาอังกฤษ 1 เพลง ที่ประพันธ์หลังปี ค.ศ.1900  
ฉ. บทเพลงเลือกตามความถนัด 1 เพลง 

หมายเหต:ุ 1 บทเพลงจาก ก. หรือ ข. จะต้องเป็นภาษาอิตาเลียน 
 
3. การร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills) 

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงส้ัน โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ กรรมการจะให้ผู้เข้าสอบร้องบันได
เสียง (Scale) และ/หรือ ประโยคโน้ตสั้นๆ และ/หรือ ประโยคเพลงส้ันๆตามที่กรรมการเลือก 

 
4. สอบสัมภาษณ์  
 
หมายเหตุ:  

- บทเพลงทุกเพลงที่เลือกใช้ในการสอบ จะต้องร้องในภาษาต้นฉบับ ไม่สามารถท าให้ง่ายขึ้นหรือเรียบเรียงใหม่ 

- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจากความจ า ยกเว้นแบบฝึกหัดในข้อ 1.ข 

- ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมนักเปียโนบรรเลงประกอบของตัวเองมาในวันสอบ  

- รายชื่อแบบฝึกหัดและบางบทเพลงในการสอบ ข้อ ก. ข. สามารถขอได้โดยติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาขับร้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เคร่ืองสายสากล 
1. ผู้เข้าสอบต้องบรรเลงบันไดเสยีงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอารเ์ปจโจ โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกบันไดเสียงท่ีจะบรรเลง และจ านวน 
Octaves ได้ และต้องท าการบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
 
2. ผู้เข้าสอบเลือกบรรเลง 1 บทเพลงตามถนัดจาก Bach’s solo sonatas/partitas/suites ตามเครือ่งดนตรี (รวมเครื่องดนตรี Harp) 
 
3. ผู้เข้าสอบต้องท าการบรรเลง 2 บทเพลงที่มีความแตกต่างกันทางด้านจังหวะและยุคสมัย เพื่อแสดงศักยภาพทางด้านการตีความบท
เพลงเเละเทคนิคต่างๆ (ท้ังนี้ผู้เข้าสอบสามารถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทั้ง 2 บทเพลงควรมีเวลาในการบรรเลง
รวมกันไม่เกิน10 นาที 
 
ในการสอบแนะน าใหผู้้เข้าสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
 
4. การทดสอบการอ่านโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
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ละครเพลง 

1. บทเพลง 6 เพลง ซ่ึงประกอบดวย 

(1) บทเพลงโอเปราหรือ art song  ที่เปนภาษาตางประเทศ ที่ไมใชภาษาอังกฤษ  

   A. เพลง aria หรือ art song 1 เพลง 

(2) บทเพลงละครเพลง ที่มีลักษณะแตกตางกัน 5 เพลง ตองรองเปนภาษาอังกฤษ ไดแก   

    B. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกตองเปนจังหวะชา ที่มีแนวเสียงรองแบบตอเน่ือง (sustained vocal line)  

   C. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกตองเปนจังหวะเร็วที่มีความแตกตางเรื่องจังหวะ อารมณ ความเปนตัวละคร สไตล และกระบวนการ

เขาถึงเพลง (approach) บทเพลงน้ีอาจแสดงความชํานาญพิเศษเฉพาะตัว เชน การแสดงตลกแบบมีจังหวะจะโคน แสดงอารมณ

ความรูสึกเชิงละคร ความสามารถในการรองเพลงประเภท patter song หรือการรองโดยใชเทคนิค “belting” สําหรับนักรองหญิง  

  D. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกตองเปนละครเพลงที่ประพันธกอนป ค.ศ. 1970  

  E. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกตองเปนละครเพลงที่ประพันธขึ้นหลังจากป ค.ศ.1970 

  F. บทเพลง 1 ใน 5 เพลงที่เลือกตองเปนเพลงจากละครเพลงที่ผูสอบเลือกเอง เพื่อแสดงความสามารถทางการเคล่ือนไหวและเตนรํา 

 

2. การแสดง 

(1) เตรียมการแสดงเดี่ยว (monologues) ที่มีความแตกตางกัน 2 บทที่ใชเวลารวมกันนอยกวา 4 นาท ี 

 

3. เตนรํา 

(1) เตรียมเตนรําประกอบบทเพลงจากละครเพลง ตั้งแต 90 วินาทีถึง 2 นาท ี โดยที่จะออกแบบทาเตนดวยตัวเองหรือใหคนอ่ืนออกแบบ

ทาเตนใหก็ได ไมจําเปนตองรองเพลงไปดวยในขณะที่เตน ผูสอบตองเตรียมเครื่องเลนเพลงและลําโพงมาเอง 

 

4. ผูสอบตองทดสอบอานโนตเพลงแบบสดๆ (sight-singing) และทดสอบการฟง (aural skills test) ผูสอบจะตองอานโนตเพลงส้ันๆ 1-2 

เพลง โดยไมตองมีดนตรีประกอบ และจะตองรองสเกลและ/หรือทํานองส้ันๆ และ/หรือ อานโนตเพลงที่เลือกมา 

 

5. ในการสอบจะมีการสัมภาษณพูดคุยกับคณะกรรมการส้ันๆ 

 

หมายเหตุ: เพลงที่เลือกมารองจะตองรองเปนภาษาตนฉบับ  คณะกรรมการจะไมยอมรับบทเพลงที่ทําใหงายขึ้นหรือเรียบเรียงใหตางจาก

ตนฉบับ. เพลงทุกเพลงตองรองจากความจําเทาน้ัน ผูสอบตองจัดหานักเปยโนประกอบมาเอง สามารถหาขอมูลแบบฝกหัดเทคนิคและ

รายช่ือเพลงบางเพลงไดโดยติดตอกับสาขาขับรองปฏิบัติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
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เครื่องกระทบ 
1.  Snare drum: สาธิตเทคนิคการตี และ 1 บทเพลง solo 

- Rudiments ทั้งหมด จาก PAS International Drum Rudiments 
- 1 บทเพลง solo ระดับเทียบเท่า recital  
- อาจมีการเรียกสอบ sight-reading  

 
2.  Marimba: 2 บทเพลง solo 

- บทเพลงจากยุค Baroque ถึง Classical period (มีหรือไม่มี piano accompaniment ก็ได้) ความยาวบทเพลงไม่เกิน 8 นาที 
- บทเพลง marimba solo ที่ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่ 20 (เป็นบทเพลงเดี่ยวหรือเพลงที่มี accompaniment) ความยาวไม่เกิน 

10 นาที ระดับเพลงเทียบเท่า recital 
- อาจมีการเรียกสอบ scales และ arpeggios จากทุก scales รวมถึงการสอบ sight-reading 

 
3.  Timpani: 1 บทเพลง solo, 1 orchestra excerpt 

- เลือก 1 บทเพลง solo recital ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
- Orchestra Repertoire “#391 Piu Allegro of the 4th movement” from Symphony No. 1 (Brahms) 

 
4. Drum Set/ Multiple Percussion: สาธิตเทคนิคการตี (กลองชุด) และ 1 บทเพลง solo (Multiple Percussion หรือกลองชุด) 

- ทักษะและจังหวะขั้นพื้นฐานต่าง ๆ (กลองชุด) 

- 1 บทเพลง solo ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (กลองชุด หรือ Multiple Percussion) และต้องเป็นบทเพลง solo recital ที่มีการ
ตีพิมพ์ score จากส านักพิมพ์ ไม่อนุญาตให้ improvise นอกเหนือจาก score 
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เครื่องดนตรีไทย 
ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติในบทเพลงตับ 1 ตับ และเพลงเลือกในระดับเพลงเถา ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะหน้าทับ จ านวน 2 เพลง เป็นอย่างต่ า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการขับร้อง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ าและวิธีการเอ้ือนในแบบต่างๆ ตามที่และคณะกรรมการก าหนดให้ 
 

เครื่องสายไทย เครื่องมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุ่ยเพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับบทเพลง อัตราจังหวะ 3 ชั้น หน้าทับปรบไก่ ประเภท 3 ท่อน ท่อนละไม่ต่ ากว่า 4 จังหวะหน้าทับ
และบทเพลงเดี่ยวอิสระ 1 เพลง เป็นอย่างต่ า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง  
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ าในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตที่
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
4.ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลท านอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
 

เครื่องปี่พาทย์ เครือ่งมือ  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงตระสันนิบาตร และบทเพลงเดี่ยว ไม่น้อย 8 จังหวะหน้าทับ 1เพลง หรือเพลง 4 จังหวะหน้าทับ 
ประเภท 3 ท่อน เป็นอย่างต่ า 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ าในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3ชั้นและสามารถบรรเลงตามโน้ตที่
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
4.ผู้เข้าสอบต้องมีทักษะ ในการแปลท านอง เพลงไทยจากทางฆ้องวงใหญ่ที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ 
 

เครื่องหนังไทย    
1. สอบปฏิบัติ 3 เครื่องมือ ตะโพนไทยใช้หน้าทับเพลงตระสันนิบาตรและหน้าทับเพลงชุดโหมโรงเย็น ส่วนกลองแขกและร ามะนา ใช้หน้า
ทับสองไม้และหน้าทับปรบไก่ สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว  
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลง และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถในการบรรเลงประกอบบทเพลง ในอัตราจังหวะหน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น และสามารถบรรเลงตามโน้ต
คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
 

เครือ่งดนตรีพื้นบ้าน   เครื่องมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  ซอ  
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี  แคน ในบทเพลง ลายทางสั้นหรือลายทางยาว 
                           พิณ ในบทเพลง ลายปู่ป้าหลานหรือลายสุดสะแนน  
                            โปงลาง ในบทเพลง ลายกาเต้นก้อนหรือลายสุดสะแนน 
                 โหวต ในบทเพลง ลายสาวน้อยหยิกแม่ 

ซอ ในบทเพลง ลายหงษ์ทองคะนองล าหรือลายเพลงเสียงซอสั่งสาว 
2.พิจารณาจากทักษะวิธีการบรรเลงและ และความสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย าของการบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีการบรรเลงที่ถูกต้อง  
3. ผู้เข้าสอบต้องมีความสามารถอ่านโน้ตการออกเสียงสูง ต่ า และสามารถบรรเลงและตามโน้ตที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย า 
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